
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกนกวรรณ  แสงสวา่ง 3.04
นางสาวกนิษฐา  พรหมเสนา 2.80
นางสาวกมลชนก  มูลศิลป์ 2.43
นางสาวกมลมาสย์  คงสุขา 2.83
นางสาวกรรณิการ์  พรมนะรี 3.06
นายกฤษดา  หลักทรัพย์ 2.92
นางสาวกัญญา  เส้นเศษ 3.08
จ่าอากาศเอกกันต์ธร  ธรรมราช 2.76
นางสาวกาญจนา  แก้วค าชาติ 2.69
นางกาญจนา  มงคลเสริม 2.95
นายกิตติศักด์ิ  ดุจดา 2.04
นางเกษร  สบายใจ 3.12
นายขจรศักด์ิ  สุพรรณ์ 3.15
นางสาวขนิษฐา  แพทย์เพียร 2.36
นางสาวขวญัจิต  กาทอง 3.11
นายคณากร  เทียนหอม 3.08
นายค าพอง  ไกรวเิศษ 2.94
นายค าภ ู กุหลาบ 2.62
นายจตุพล  แผนมะหิง 2.21
นางสาวจรัญญา  พิศพงษ์ 2.81
นางสาวจริยา  เหล็กงาม 2.93
นางสาวจริยาพร  ทัดแก้ว 2.65
นายจักรกฤษ  แก้วแพง 2.60
นางสาวจามจุรี  การินทร์ 2.82
นางจารุวรรณ  นามแสน 2.98
นางสาวจิตรานุช  พวงทับทิม 2.62
นางสาวจินตนา  บ่อแก้ว 2.92
นางสาวจิราภรณ์  โสภา 2.94
นางสาวจิราวรรณ  อ าพันธ์ 2.70
นางสาวจุฑามาศ  จิตปล้ืม 2.44
นางสาวเจนจิรา  ชิณกธรรม 3.25
นายเจษฎากร  กาญจนเสน 2.72
นายชนกชนม์  ชอบจิตร 2.23
นางสาวชนกนาถ  สิทธธิรรม 2.47
นายชัชวาล  อาภรณ์ศรี 2.47
นายชาญฤทธิ ์ ไชยยงยศ 2.14
นายชาตรี  คันจะโส 2.45
นายโชคนิรันดร์  ชาวะรักษ์ 2.52

37 อบ.0830031/2558
38 อบ.0830090/2558

34 อบ.0830149/2558
35 อบ.0830010/2558
36 อบ.0830027/2558

31 อบ.0830036/2558
32 อบ.0830080/2558
33 อบ.0830091/2558

28 อบ.0830111/2558
29 อบ.0830122/2558
30 อบ.0830029/2558

25 อบ.0830060/2558
26 อบ.0830002/2558
27 อบ.0830150/2558

22 อบ.0830097/2558
23 อบ.0830072/2558
24 อบ.0830066/2558

19 อบ.0830021/2558
20 อบ.0830159/2558
21 อบ.0830136/2558

16 อบ.0830084/2558
17 อบ.0830078/2558
18 อบ.0830093/2558

13 อบ.0830128/2558
14 อบ.0830102/2558
15 อบ.0830020/2558

10 อบ.0830079/2558
11 อบ.0830016/2558
12 อบ.0830063/2558

7 อบ.0830065/2558
8 อบ.0830045/2558
9 อบ.0830022/2558

4 อบ.0830106/2558
5 อบ.0830132/2558
6 อบ.0830023/2558

1 อบ.0830118/2558
2 อบ.0830030/2558
3 อบ.0830053/2558

รายชื่อบัณฑิตเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบัตร  ปีการศึกษา 2557 - 2558
รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต

เรยีงตามตวัอักษร

ล าดับ



นางสาวฐิติยา  ไหวพริบ 2.75
นายณธกร  ทองเพ็ญ 2.77
นายณรงค์ชัย  เจริญสินค้า 2.32
นางสาวณสุดา  ชนะภาพงษ์ 2.70
นางสาวณัฐกานต์  บุญทอง 2.91
นายณัฐพงษ์  พลศรี 2.48
นายณัฐพล  ค าใบ 3.21
นายณัฐวฒิุ  ภคูง 2.22
นายณัฐวฒิุ  สมดี 2.94
นางสาวณิชชา  สมสอาด 2.50
นางสาวดาลิกา  บรรจงนอก 2.36
นางสาวตรีรัตน์  ลาภา 3.15
นายตะวนั  วรรณประภา 2.60
นายทวชีัย  เนตระ 2.43
ร้อยต ารวจโททวศัีกด์ิ  ชิณมาตย์ 2.86
จ่าอากาศเอกธนดิษฐ์  แช่มช้อย 2.99
นายธนพล  ยานุ 2.65
นางสาวธนาภรณ์  สีแจ่ม 2.36
นางสาวธนาวดี  บังคมเนตร 2.99
นายธนาวชิญ์  มิรัตนะไพร 2.24
นางสาวธชัณัน  นามแก้ว 2.55
นางสาวธนัยพร  ทองอาสน์ 2.74
นางสาวธดิารัตน์  ค าผาลา 2.33
นางสาวธดิารัตน์  ทองลา 2.37
นางสาวนงนุช  วงกลม 2.51
นายนติภมูิ  ลาภา 2.50
นางสาวนวลวไิล  สัมพันธเ์พ็ง 2.80
นางสาวนัฐกานต์  แสวงศรี 2.81
นางนัฐวรรณ  วามะขันธ์ 3.03
นายนิทัศน์  หมดหลง 2.38
นางนุจนารถ  พันธโ์สรี 3.04
นายบัณฑิต  พละศักด์ิ 2.03
นางสาวเบญจพรรณ  ศิริโม้ 2.39
นางสาวปภสัสร  ประทุม 3.13
นางสาวประกายแก้ว  โชติกลาง 2.52
นางสาวปวณ์ีธดิา  วงษ์ลุนลา 2.50
นายปองพล  มนต์ทอง 2.43
นางสาวปัทมาพร  วงษ์แสง 2.76
นางสาวปานตะวนั  ธรรมวติั 2.58
นางสาวปิยพร  วนัหนา 2.53
นางสาวปุณชญา  มุธสิุทธิ์ 3.18
นายพงษ์พันธ ์ จิตรติกรกุล 2.68
นางสาวพรศิวะโรจน์  พิศงาม 2.95

79 อบ.0830138/2558
80 อบ.0830088/2558
81 อบ.0830007/2558

76 อบ.0830126/2558
77 อบ.0830017/2558
78 อบ.0830012/2558

73 อบ.0830154/2558
74 อบ.0830039/2558
75 อบ.0830087/2558

70 อบ.0830082/2558
71 อบ.0830152/2558
72 อบ.0830137/2558

67 อบ.0830095/2558
68 อบ.0830009/2558
69 อบ.0830051/2558

64 อบ.0830026/2558
65 อบ.0830160/2558
66 อบ.0830142/2558

61 อบ.0830113/2558
62 อบ.0830025/2558
63 อบ.0830050/2558

58 อบ.0830041/2558
59 อบ.0830057/2558
60 อบ.0830043/2558

55 อบ.0830108/2558
56 อบ.0830014/2558
57 อบ.0830059/2558

52 อบ.0830048/2558
53 อบ.0830077/2558
54 อบ.0830046/2558

49 อบ.0830098/2558
50 อบ.0830121/2558
51 อบ.0830037/2558

46 อบ.0830015/2558
47 อบ.0830101/2558
48 อบ.0830124/2558

43 อบ.0830156/2558
44 อบ.0830153/2558
45 อบ.0830107/2558

40 อบ.0830064/2558
41 อบ.0830038/2558
42 อบ.0830071/2558

39 อบ.0830158/2558



นางสาวพรสุดา  เมืองซอง 2.30
นายพิพัฒน์  กล้าแข็ง 2.37
นายพูลทว ี บุญจรัส 2.15
นางสาวเฟื่องฟ้า  สีพรมมา 2.52
นายภาณุวฒัน์  สายยืน 2.67
นางสาวภาวณีิ  ดวงรัตน์ 2.17
จ่าอากาศโทมนตรี  สวนดอกไม้ 3.11
นางสาวมะลิวลัย์  พิมสาร 2.36
นายยุทธนา  ภมูะลี 2.44
นางสาวยุวดี  ภมูิวงศ์ 2.49
นายระนอง  เรืองแสน 3.07
นางสาวรัชนีกร  จันทะโชติ 2.97
นางสาวรุ่งเพชร  คงสม 2.96
นายลิขิต  ศิริสุทธา 2.76
นายวชิรวทิย์  สิงห์เผ่น 2.56
นายวชิระ  สินค้ า 3.14
นางสาววนิดา  มหาโคตร 2.47
นางสาววรรณณิตา  วงศ์ษา 2.66
นายวชัระ  อ่อนค า 2.37
นางวรัิชดา  คูณทอง 2.62
นายวษิณุ  ส่งสุข 2.55
นายวฒิุไกร  ยังใจ 2.45
นางสาวศรสวรรค์  คะเณย์ 3.12
นางสาวศิริภรณ์  ชาชุมพร 2.72
นางสาวศิริรัตน์  เที่ยงสัตย์ 2.47
สิบเอกศิริวฒัน์  วรรณราช 3.30
นายศุภกร  เวชพันธ์ 2.80
นายศุภวชิญ์  แก่นจันทร์ 2.67
นางสาวศุภกัษร  ทองมาก 2.91
นายสดุดี  ศรีประเสริฐ 2.26
จ่าสิบเอกสมาน  สุตัน 3.05
นายสรศักด์ิ  บุญธรรม 3.24
นางสาวสายธาร  จันใด 3.43
นางสาวสายธาร  หวานเย็น 2.72
นางสาวส าราญ  ภอู่อน 2.67
นางสาวสุกัญญา  สิงห์คูณ 2.60
นายสุขสันต์  มุทาพร 3.07
นางสาวสุดาพร  ดวงสินธุ์ 2.60
นางสาวสุภสัสรา  ประทาน 2.85
นางสาวสุภาวดี  โคระชาติ 2.47
นายสุรชัย  สามิลา 3.18
นางสาวสุวรรณี  สะอาด 2.48
นางสาวสุวรรณี  สังข์เสม 2.74124 อบ.0830105/2558

121 อบ.0830117/2558
122 อบ.0830067/2558
123 อบ.0830013/2558

118 อบ.0830112/2558
119 อบ.0830146/2558
120 อบ.0830044/2558

115 อบ.0830115/2558
116 อบ.0830058/2558
117 อบ.0830056/2558

112 อบ.0830094/2558
113 อบ.0830075/2558
114 อบ.0830155/2558

109 อบ.0830092/2558
110 อบ.0830116/2558
111 อบ.0830089/2558

106 อบ.0830032/2558
107 อบ.0830081/2558
108 อบ.0830068/2558

103 อบ.0830054/2557
104 อบ.0830148/2558
105 อบ.0830157/2558

100 อบ.0830040/2558
101 อบ.0830073/2558
102 อบ.0830049/2558

97 อบ.0830135/2558
98 อบ.0830054/2558
99 อบ.0830103/2558

94 อบ.0830151/2558
95 อบ.0830003/2558
96 อบ.0830100/2558

91 อบ.0830024/2558
92 อบ.0830061/2558
93 อบ.0830139/2558

88 อบ.0830052/2558
89 อบ.0830086/2558
90 อบ.0830005/2558

85 อบ.0830109/2558
86 อบ.0830006/2558
87 อบ.0830004/2558

82 อบ.0830019/2558
83 อบ.0830028/2558
84 อบ.0830083/2558



นางสาวโสรยา  ทวทีอง 3.21
นายอธวิฒัน์  สาวนัดี 3.02
นางสาวอนงค์นุช  พุทธมาลา 2.59
นางสาวอนัญพร  อังคะสี 2.52
นายอนุรักษ์  ศุภรักษ์ 2.78
นางสาวอนุสรา  แสนทวสุีข 2.72
นายอภวิฒัน์  ซาเสน 2.23
นายอภศัิกด์ิ  ไชยคุณ 2.87
นางสาวอรุณศรี  ไชโย 2.50
นางสาวอังคณา  กานัง 3.06
นางสาวอัญชิสา  พรหมพิทักษ์กุล 3.12
นางสาวอัญณี  การะปักษ์ 2.90
นายอาทร  รักศิลป์ 2.42
นายอาทิตย์  แสนทวสุีข 2.62
นางสาวอาภสัรา  ชาติชาย 2.66
นายอิทธชิัย  แสนงาม 2.83
นางสาวอุทัย  จันทาพุฒ 2.76
นายอุทัยรัด  หวงัเจริญ 3.22
นายอุเทน  เหลาเคน 2.87
นายอุเทนเทพ  ค าเนาว์ 2.62
นายเอกภพ  บรรพตพิทักษ์ 2.41145 อบ.0830076/2558

รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต จ านวน 145 ราย

142 อบ.0830033/2558
143 อบ.0830001/2558
144 อบ.0830011/2558

139 อบ.0830145/2558
140 อบ.0830035/2558
141 อบ.0830062/2558

136 อบ.0830131/2558
137 อบ.0830099/2558
138 อบ.0830085/2558

133 อบ.0830143/2558
134 อบ.0830141/2558
135 อบ.0830133/2558

130 อบ.0830129/2558
131 อบ.0830034/2558
132 อบ.0830134/2558

127 อบ.0830008/2558
128 อบ.0830096/2558
129 อบ.0830018/2558

125 อบ.0830110/2558
126 อบ.0830127/2558


